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PRIVALAB - úhrada 
pro r. 2010
P.T.

předsedům  (laboratorních) 
společností ČLS JEP

Vážená paní předsedkyně,  
Vážený pane předsedo!
Obracíme se na Vás z titulu zástupců sdružení po-
skytovatelů ambulantní laboratorní zdravotnické 
péče s problémem týkajícím se úhrad této péče 
z veřejného zdravotního pojištění.
Jednání Dohodovacího řízení o způsobu úhrady 
pro rok 2010 mezi zástupci zdravotních pojišťoven 
a sdružení poskytovatelů skončilo nedohodou 
a o způsobu úhrady rozhodlo MZ ČR vyhláškou 
č. 471/2009 Sb. V  odůvodnění návrhu uvádí MZ 
ČR, že „byl … připraven s předpokladem nulového 
nárůstu úhrad v jednotlivých segmentech zdravotní 
péče oproti roku 2009. K tomu, aby byl tento před-
poklad splněn, bylo nutno, vzhledem ke skutečnosti, 
že návrh vyhlášky zachovává kontinuitu způsobu vý-
počtu výše úhrady v předchozích letech, zvolit jako 
referenční období nikoliv rok 2009, ale rok 2008“. 
Přes toto omezení resp. opatření proti nárůstu obje-
mu úhrad byla pro většinu laboratorních odborností, 
ve srovnání se všemi ostatními obory a odbornostmi 
zdravotní péče, bezprecedentně snížena základní 
hodnota bodu z 0,88 Kč v r. 2009 na 0,70 Kč pro r. 
2010. V praxi to znamená, že odbornosti 222, 801-
805, 812-815, 818, 819 a 822 by dostaly v r. 2010 
za stejný počet bodů jako v r. 2009 objem úhrady 
o 20,5 % nižší. Připomínky poskytovatelů, které jsme 
MZ ČR (na základě jeho vyzvání) zaslali, nebyly 
v konečném znění zohledněny. Poskytovatelé jsou 
přesvědčeni, že takto nastavený způsob úhrady může 
být důsledkem buď neprofesionality jejích tvůrců, 
neznalosti problematiky a falešnými představami 
o závratných ziscích poskytovatelů  této péče nebo 
cílenou snahou o snížení jejich počtu. 
Vyhláška (i zákon č. 48/1997 Sb. v platném znění) 
sice připouští její aplikaci až pokud se poskytovatelé 
s pojišťovnami nedohodnou jinak, ale přes jisté 
naděje na „změkčení“ dopadů vyhlášky na ekono-
miku laboratoří, které dávala počáteční jednání se 
zaměstnaneckými pojišťovnami, rozhodla většina 
správních rad pragmaticky o použití vyhlášky. Na 
základě nepsaných příslibů je ještě možno s většinou 
pojišťoven jednat o případném plošném navýšení 
úhrad na základě posouzení vývoje počtu výkonů, 
objemu financování a srovnání se zdravotně pojist-
nými plány po skončení účtovacích období, nicméně 

možnost takového navýšení se jeví dosti vágní a ze 
strany poskytovatelů prakticky neovlivnitelná a ne-
kontrolovatelná.

VZP připouští, na základě individuálního jednání 
jednotlivých poskytovatelů na úrovni krajských  
ředitelství, možnost navýšení základní hodnoty 
bodu z 0,70 Kč až na 0,74 Kč, ale podmiňuje to do-
ložením certifikátů kvality (ČSN ISO 15189 nebo 
audit I u NASKL) a zapojením laboratoří do systému 
IZIP. Toto navýšení není ale pro VZP obligatorní 
i při splnění těchto podmínek, nýbrž bude záviset 
na možnostech jednotlivých krajských poboček. 
Po skončení účtovacího období pak bude, podobně 
jak je uvedeno výše, posouzena možnost plošného 
navýšení objemu úhrad.

Při vyjednávání s pojišťovnami byl jejich hlavní 
argument pro použití vyhlášky nebo pro snížení 
objemu úhrad trvalý nárůst objemu laboratorních 
vyšetření, s ním rostoucí objem úhrady a nemožnost 
pojišťoven zvyšující se náklady krýt, obzvlášť při 
současné hospodářské krizi a jejích důsledcích. Pro-
tiargumenty poskytovatelů, že laboratoře vyšetření 
samy neindikují a tudíž nemohou v podstatě ovlivnit 
jejich počet ani nemohou ovlivnit zavádění různých 
screeningových programů, natož pak přírůstek 
nových poskytovatelů, což byly další argumenty 
pojišťoven zdůvodňující nárůst vyšetření, byly 
sice s pochopením vyslechnuty, nicméně nebyly 
zohledněny. 

Taková je, vážené dámy a pánové, aktuální situace  
s financováním ambulantních laboratorních vý-
konů výše uvedených odborností k datu tohoto 
dopisu. V zájmu úplnosti popisu je třeba uvést, že 
i odbornosti 816, 817 a (807), 823 jsou „postiženy“ 
poklesem objemu úhrad za stejný objem výkonů 
jako v r. 2009, ale situace zde není zdaleka tak dra-
matická, protože se jedná pouze o pokles cca 2 %.

Důvod, proč se na Vás s tímto problémem obracíme 
je, že odborné společnosti jsou navrhovateli a odbor-
nými garanty jednotlivých položek Seznamu výkonů 
i jejich cenových kalkulací a měly by z tohoto titulu, 
podle názoru poskytovatelů, kteří jsou ve velké vět-
šině členy odborných společností, být (z odborného 
hlediska)  i garantem jejich přiměřené úhrady. Je 
poněkud paradoxní, že víceméně bez připomínek 
přijímáme fakt, že ceny výkonů jsou kalkulovány 
v korunách a výsledná hodnota je pak převedena 
na body a hrazena cenou, nyní o 30 a více procent 
nižší. Tím ovšem připouštíme, že kalkulace jsou 
nadhodnocené, i  když tomu tak, alespoň ve valné 
většině výkonů, není a dáváme MZ i zdravotním 
pojišťovnám možnost různých manipulací s hod-
notou bodu. 
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Ta je ale možná jen do určité míry. Snížení objemu 
úhrady o více než 20 %, které zakládá u většiny la-
boratorních odborností použití vyhlášky č. 471/2009 
Sb., bude zcela nepochybně příčinou toho, že řada 
ambulantních laboratoří bude mít provozní náklady 
vyšší než příjmy a jedinou možností, jak se vyhnout 
zadlužení bude pro ně ukončení činnosti. To pak 
může vést k přechodnému nebo i trvalejšímu sní-
žení dostupnosti tohoto druhu péče nebo ke snížení 
její kvality, a tím i celkovému snížení kvality péče 
o pacienta.
Byli bychom Vám proto zavázáni, kdybyste vahou 
své autority a vahou významu a autority odborných 
společností, jimž předsedáte, pomohli tuto tristní si-

tuaci změnit a podpořili tím úsilí poskytovatelů am-
bulantní laboratorní péče o změnu způsobu úhrady 
ještě v tomto účtovacím období i při dohodovacím 
řízení o způsobu úhrady pro r. 2011, které již bylo 
v tomto týdnu zahájeno. Pokud Vámi řízená odborná 
společnost rozhodne o podpoře při řešení těchto 
problémů, jsme připraveni k další spolupráci.
Předem Vám děkujeme za sdělení Vašeho rozhod-
nutí.

S pozdravem 
Pollak, Loucký, Novák 

V Ostravě, Zlíně a Kroměříži 18. 4. 2010
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Společnost pro transfuzní lékařství
předseda:
MUDr. Řeháček Vít
Fakultní transfúzní odd. - FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.:  495-833445  495-833445 
e-mail: rehacekv@lfhk.cuni.cz

801

Česká společnost klinické 
biochemie
předseda:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Ústav klinické biochemie - VFN a 1.LF UK
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel.:  224 962 841  224 962 841 
e-mail: tomas.zima@vfn.cz

802, 804, 805, 822?

Společnost pro epidemiologii 
a mikrobiologii
předseda:
MUDr. Křížová Pavla CSc.
CLČ/OML - Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel.  267 082 259  267 082 259 
e-mail:pavla.krizova@szu.cz

802, 804, 805, 822?

Společnost pro lékařskou 
mikrobiologii
předseda:
prim. MUDr. Scharfen Josef CSc.
OLMI - Oblastní nemocnice,a.s.

Gorkého 8
54121 Trutnov
tel:  499-866402  499-866402 
e-mail: scharfen@nemtru.cz

812?

Česká společnost klinické 
farmakologie
předseda:
Doc. MUDr. Grundmann Milan CSc.
Ústav klinické farmakologie - FN
Tř. 17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel:  597-374389  597-374389 
e-mail: milan.grundmann@fnspo.cz

812, 814?

Česká společnost pro 
experimentální a klinickou 
farmakologii a toxikologii
předseda:
prof. MUDr. Geršl Vladimír CSc.
Ústav farmakologie LFUK
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
tel.:  495 518 509  495 518 509 
e-mail: gersl@lfhk.cuni.cz

813

Česká společnost alergologie 
a klinické imunologie
předseda:
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
odd. dětské alergologie a klin. imunol.  
NsP Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel. i fax: 257 272 017
e-mail: vit.petru@homolka.cz
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Česká společnost soudního 
lékařství a soudní toxikologie
předseda:
prof. MUDr. Hirt Miroslav CSc.
Ústav soudního lékařství LFMU
Tvrdého 2a
66299 Brno
tel:  543-426511  543-426511 ,2
e-mail: hirt@med.muni.cz, hirt@fnusa.cz

815

Česká společnost nukleární 
medicíny
předseda:
Doc. MUDr. Bělohlávek Otakar CSc.
ONM-PET centrum Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.:  257 272 165  257 272 165 
e-mail: otakar.belohlavek@homolka.cz

Sekce imunoanalytických metod
prof. MUDr. Topolčan Ondřej CSc.
Odd. nukleární medicíny - FN
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory
tel.:  377 402 410  377 402 410  
e-mail: topolcan@fnplzen.cz

816

Společnost lékařské genetiky
předseda:
prof. MUDr. Goetz Petr DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky - FNM
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.:  224 433 500  224 433 500 
e-mail: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz

817

Společnost klinické cytologie
předseda:
MUDr. Beková Alena, M.I.A.C.
Centrum gynekologicko-onkolog. prevence
Kateřinská 7
12000 Praha 2
tel.:  224-919474  224-919474 
e-mail: bekova@cgop.cz

818

Česká hematologická společnost
předseda:
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
ÚHKT
U Nemocnice 1
12820 Praha 2
tel.:  221 977 290  221 977 290 , 217
e-mail: cermak@uhkt.cz 

823

Společnost českých patologů
předseda:
prof. MUDr. Ryška Aleš Ph.D.
Finglerův ústav patologie - FN
500 05 Hradec Králové
tel.:  495 833 748  495 833 748 
e-mail: ryskaale@fnhk.cz, ryskaa@lfhk.cuni.cz


